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sign é uma iniciativa da em-
presa, produtora de chapas de 
vidro de alta qualidade, com 

o objetivo de chamar a atenção para 
as possibilidades de uso do material 
na produção de peças que agreguem 
valor à matéria-prima. Uma iniciati-
va da Guardian nacional, a coleção 
foi lançada na mostra Brazil S/A, 
durante o Salão do Móvel de Milão, 
e poderá ser vista, em breve, no 
novo show-rOom da empresa. 

A curadora Maria Helena Estrada 
selecionou alguns dos melhores 
profissionais brasileiros, designers 
já familiarizados com a produção 
industrial, para criar os produtos 
da nova coleção. Guinter Parschalk, 
Guto Requena, Ilse Lang, Jum Nakao, 
Sérgio Rodrigues e Studio MK27 
foram convidados a criar móveis, 
objetos ou luminárias para serem 
desenvolvidos pela Guardian a partir 
dos diversos vidros e espelhos da 
marca, já conhecidos no Brasil por 
sua qualidade e versatilidade de 
acabamento, transparências e 
resistência. A equipe técnica da 
Guardian, que ofereceu assessoria 
constante aos designers, permitiu 
a exploração de novos conceitos 
por meio dos produtos. 

A equipe do Studio MK27, de 
Mareio Kogan, criou sua proposta 
baseada em uma tipologia tra-
dicional, utilizando moldura em 
madeira para proteger os vidros e 
espelhos em objetos aparentemente 
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Text Box
O 1° Desafio Guardian de De-



tradicionais. A inovação ficou por 
conta da sobreposição do vidro no 
espelho, criando um efeito de ilusão 
de óptica, que foi, na verdade, o 
nome dado ao produto. 

Além de um belíssimo espelho 
com sobreposições de vidros, Guinter 
Parschalk também desenvolveu a 
luminária Caleidoscópio Geodésico, 
com faces internas espelhadas, refle-
tindo e compondo imagens conforme 
o ângulo de observação, e também 
com o uso de LEDs. 

Guto Requena trouxe uma idéia 
totalmente inusitada e, para muitos, 
impossível, para expressar sua inter-
pretação estética do vidro. Utilizar 
novas tecnologias de codificação de 
áudios para programar a modelagem 
de produtos. Serviu-se da memória 
afetiva, as histórias contadas pela avó 

em sua infância, para determinar a 
forma e o tamanho de uma coleção 
de vasos, produzidos a partir de resí-
duos de vidro da fábrica da Guardian. 
O processo de moldagem, no entanto, 
foi obtido pela técnica do sopro. 

Ilse Lang apresentou uma mesa de 
jantar e uma bela poltrona usando a 
tecnologia do vidro curvado, o que 
a Guardian executou com maestria. 
Sérgio Rodrigues, mestre da madeira, 
incursionando por novos materiais, 
enriqueceu a coleção com uma lumi-
nária em vidro e metal, em um jogo 
de reflexos e transparências. 

Jum Nakao projetou uma exten-
são de suas ideologias estéticas como 
estilista, que passam pelo sonho e 
a realidade vista de outros ângulos. 
Ele criou painéis/telas com temáticas 
diferentes e conhecidas, em que 

Acima, tela A w a k e -
Mona Lisa, produzida a 
partir da fragmentação 

do vidro Guardian sobre 
a imagem impressa 
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Acima, à esquerda, com design Use Lang, a cadeira 
Tarrafa, que utiliza como estrutura o Ultra Clear -
vidro mais transparente da Guardian - curvado e 

forrado com uma rede; à direita, coleção de vasos Era 
Uma Vez, produzida com sobras de vidro encontrados 

na fábrica da Guardian e trabalhados com a técnica 
da moldagem a sopro e também a partir da tecnolo-
gias de modelagem por meio de códigos sonoros. À 
direita, o espelho Ilusão de Ótica, com moldura em 

madeira e vidro Clima Guard Light sobrepondo o 
Espelho Guardian, design Estúdio MK27 

estilhaços de vidro flutuam sobre 
a imagem impressa, fazendo um 
convite à reflexão sobre a perenidade 
do presente. 

Para o Gerente de Marketing 
da Guardian, Fernando Laydner, o 
resultado foi bastante satisfatório e 
revelou novos projetos inspirados na 
versatilidade do vidro como matéria-
-prima. "Cada peça é fruto de uma 
reflexão estética sobre esta milenar 
fonte de inspiração", afirma no texto 
do catálogo sobre o projeto. Além 
disto, observa a curadora, "a adesão 
de designers e arquitetos de renome 
demonstra que se trata de um projeto 
com impacto positivo no presente e 
que se repetirá no futuro". 

Outro resultado importante desse 
desafio foi, certamente, o de estreitar os 
laços entre a indústria e os designers. I 
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Text Box
Fonte: ARC Design, São Paulo, n. 76, p. 42-45, jun./ jul. 2012.




